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JJeesseeňň 

Pani jeseň prišla k nám, 
krásne farby dala nám. 
Vyfarbila stromy, lesy, 

dajme všetko na výkresy. 
Príroda sa farbou lúči, 

pri jesennom teplom lúči. 

 
V čísle nájdete: 
Ø štatistiku školy, 
Ø niečo o nových p. učiteľkách, 
Ø informácie o ukončených 

súťažiach a akciách, 
Ø ukážky z vlastnej tvorby, 
Ø jesenný horoskop 
      a mnoho ďalšieho. 
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Nový školský rok je už v plnom prúde a vám sa dostáva do rúk 
prvé číslo staronového časopisu Školáčik. Nedostatok ochotných, 
písania chtivých rúk spôsobil, že v posledných rokoch nevyšlo 
ani jedno číslo časopisu. Teraz sme sa stretli my, členovia 
REDAKČNÉHO KRÚŽKU, a chceme sa vám pravidelne 
prihovárať, informovať vás o školských podujatiach, o súťažiach 
a ich výsledkoch, priniesť vám zaujímavé čítanie z vašej vlastnej 
tvorby, rôzne súťaže, ankety, kvízy, vtipy, ... Radi uverejníme aj 
vaše príspevky. Tiež sa veľmi potešíme, keď sa zapojíte do novej 
rubriky Školská pošta, ktorá je určená pre tých, ktorí sa chcú 
niekomu za niečo poďakovať, niečo odkázať, niekoho potešiť, 
pozdraviť. Veríme, že sa vám toto číslo bude páčiť a radi si ho 
prečítate. 

P.S. Ak je niekto nespokojný, má 
dobré návrhy alebo chce vylepšiť 
grafiku časopisu, radi ho uvítame 
medzi sebou. 
 
Štatistika školy 
Našu školu v tomto školskom roku 
navštevuje 146 žiakov, z toho je 62 
chlapcov a  84 dievčat. Žiakov na prvom 
stupni je 50, a to 25 chlapcov a rovnaký 
počet dievčat.  Žiakov na druhom stupni 
je 96. Dievčat je 59 a chlapcov 37. 
Zaujímavosťou je, že najmenej žiakov je 
v druhej triede a najviac v piatej triede. 
Naša škola má 14 pedagógov,  
z toho dve sú vychovávateľky. Žiaci 
navštevujú aj rôzne krúžky, napríklad: 
angličtina, ekologický, hráme sa, lego, 
matematika hrou, počítačový, redakčný, 
stolnotenisový, športový, turistický, 
tvorivosti, zdravotnícky.  

Vítame prváčikov: 
1      Lenka Bubelínyová  

2      Jasmína Gašperanová  

3      Alex Kán  

4      Miroslav Kochan  

5      Berenika Lopušná  

6      Kristián Lupták  

7      Tomáš Ľupták  

8      Karolína Matulíková  

9      Kristína Matulíková  

10      Alexandra Nemčoková  

11      Barbora Pauliaková  

12      Alexandra Podhorská  

13      Mário Srnka  

14      Matej Šperka  

15      Lenka Vraniaková  
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Chodby našej školy začali v septembri brázdiť tri nové tváre. Aby ste ich bližšie 
spoznali, položili sme im niekoľko otázok. 
  Pani učiteľka Herichová 
1.  Páči sa vám na našej škole?   Veľmi sa mi tu páči a dúfam, že sa to  
do konca školského roka nezmení. 
2.  Ste spokojná s učiteľským kolektívom?   Učiteľský kolektív je veľmi dobrý. 
3.  Máte u nás obľúbenú triedu?    Myslím, že o obľúbenej triede je skoro 
hovoriť, ale najlepšie sa mi učí v šiestej triede. 
4.  Chceli by ste byť triednou učiteľkou niektorej triedy?   Nad tým som vôbec 
nerozmýšľala, ale ak by som si mala vybrať, tak na začiatok by mi úplne stačili  
nižšie ročníky (5. – 6. ročník). 
5.  Koľko rokov sa venujete práci učiteľa?   Toto je môj prvý rok, keďže len 
v máji som ukončila magisterské štúdium na FPV UMB v Banskej Bystrici. 
6.  Akou ste boli študentkou?   Normálnou. 
7.  Športujete?   Tak rekreačne, a väčšinou v lete, na jar bicykel, plávanie.  
  Pani učiteľka Kubaliaková 
1. Prečo ste si vybrali toto povolanie?    Lebo mám rada deti a keď som bola 
malá, rada som sa hrávala na učiteľku. Takže som si splnila svoj sen. 
2. Akou ste boli študentkou?   Priemerná, zlatý stred – ani dobrá, ani zlá. 
3. Športujete?   Áno, ale  nie aktívne športy.   Teraz beh za šarkanmi s mojimi 
deťmi,  ale skôr volejbal, turistika, v zime lyžovanie. 
4. Páči sa vám na našej škole?   Áno. 
5. Páči sa vám učiteľský kolektív?   Áno. 
6. Poslúchajú vás deti v družine?   Áno, niekedy. Väčšinou áno. 
7. Chceli by ste zostať v našej škole aj dlhšie?   Áno. 

Pani učiteľka Brečková 
1. Ako sa vám páči v našej škole?   Máte veľmi peknú a čistú školu, cítim sa tu 
príjemne. 
2. Na koľkých školách ste učili?   Učila som len na jednej škole – 
ZŠ Pionierska 4 v Brezne. 
3. Športujete?    Áno. Lyžujem, hrám golf.  
4. Aký dopravný prostriedok používate na dopravu do školy?   Osobné auto 
Fiat Punto. 
5. Ste spokojná s vašou triedou?    Triedu si učiteľ nevyberá, no keby bola 
lepšia, nehnevala by som sa. 
6. Chceli by ste zostať aj naďalej v našej škole?    Chcela by som zostať učiť  
na tejto škole, no žiaľ to zatiaľ nie je možné. 
7. Páči sa vám učiteľský kolektív?   V učiteľskom kolektíve sa cítim veľmi 
príjemne, kolegovia sú milí, bez problémov ma prijali medzi seba. 

Otázky kládli: Stella a Veronika 
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Ešte len pred dvomi mesiacmi sa začal školský rok a už sme sa 
zúčastnili na množstve súťaží. Chcete vedieť, akí sme šikovní?  
 
   Chôdza v Bacúchu (25.09.2010)  
Chôdza 1km – dievčatá – prípravka 
2. Zlúkyová Alexandra 
Chôdza 1km – chlapci – prípravka 
1. Orovčík Richard 
Chôdza 1km – dievčatá – 1997-1996 
1. Speváková Nikola 
Chôdza 3km – dievčatá – 1995 -1996 
3. Škantárová Lucia  
 
     Cezpoľný beh O putovný pohár starostu obce Beňuš 
Mladší žiaci: 
Beňuš 1 
2. Michal Košík, Peter Šperka , Mária Šperková 
Beňuš 2   
3. Richard Orovčík, Samuel Schrötter, Alexandra Zlúkyová 
Starší žiaci: 
Beňuš 1 
1. Dáša Fašková, Roman Bubelíny, Jozef Radóc 
Beňuš 2  
3. Alžbeta Murgašová, Filip Martinec,  
Dominika Bubelínyová 
 
     Cezpoľný beh v Jasení, I. stupeň 
2. miesto: Timea Libičová,  Branislav Machnič, Tomáš Tréger 
 
     Cezpoľný beh Okolo Mostárne 
2. miesto: Lukáš Laurinc 
6. miesto: Filip Martinec 
8. miesto: Jozef Radóc 
11. miesto: Roman Bubelíny 
13. miesto: Maroš Švantner 
14. miesto: Peter Šperka  
16. miesto: Dáša Fašková 
17. miesto: Mária Šperková 
24. miesto: Michal Košík 
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     Cezpoľný beh Horehronie 2010 
Mladšie žiačky: 
1. miesto: Mária Šperková 
2. miesto: Alexandra Zlúkyová 
3. miesto: Renáta Jančichová 
Staršie žiačky: 
2. miesto: Dáša Fašková 
3. miesto: Dominika Bubelínyová 
Starší žiaci:  
2. miesto: Filip Martinec 
3. miesto: Lukáš Laurinc 
 
 
      
     Lego odpoludnie 
Kategória: mladší žiaci 
1. Domček pre autíčka – P. Podhorská 
2. Domček na stračej nôžke – B. Bačkovská 
3. Bugina – T. Kubica, M. Srnka 
Kategória: starší žiaci 
1. Vrtuľník – J. Gaľa 
2. Garáž a autá – B. Machnič, E. Faško, T. Tréger 
3. Vesmírny dom – M. Šperková, B. Piliarová                                     
                                                                                                       Zapísala: Inge 
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  Zapísala: I 
 
Braväcovo  
Pekná dedinka Braväcovo je, 
veľa dobrých ľudí tu žije. 
Majú radi kultúru, 
zavše idú na túru. 
Do prekrásnej prírody, 
zažijú tam príhody. 
      
Veselo si nažívajú, 
do sveta sa nevyberú. 
Dedkovia na huby chodia,                                                         
a babičky kašu varia. 
Chlapček dojí kravičku, 
dievča  zase kozičku. 
Lucia Trégerová 
 
 
 

 
 
Ako poznáš priateľa 
Kde bolo, tam bolo, žilo raz jedno dievčatko. Jej meno bolo Sára. Sára mala 
jednu najlepšiu kamarátku. Volala sa Laura. Obe chodili stále spolu do svojej 
skrýše, ktorá bola uprostred lesa, zakrytá vysokými smrekmi a bukmi. Raz 
ráno Sára videla, ako sa Laura rozpráva s nejakým škaredým dievčaťom. Sára 
k nej rýchlo pribehla a do uška jej pošepkala, čo to vlastne robí. Prečo sa 
rozpráva s tým dievčaťom? Laura na ňu zazrela a s dievčaťom odišla preč. 
Sára už nemala nikoho, s kým by sa hrala. Bola úplne sama a vtedy k nej prišlo 
dievčatko, ktoré bolo pehavé a ryšavé. Sára najskôr reagovala tak, že si 
v duchu povedala, aké je to škaredé dievča. Ale potom uvidela záblesk v jej 
očiach a vtedy si uvedomila, aká bola doteraz hlúpa. Vždy si myslela, že 
priateľstvo sú len pekné tváričky, krásne oblečenie či darčeky. Ale nikdy si 
neuvedomila, čo je to ozajstné priateľstvo. Ozajstné priateľstvo znamená,  
že nezáleží, ako človek vyzerá zvonku, ale aké má vnútro a hlavne srdiečko. 
Mária Šperková 
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Beňuš, moja rodná zem 
Moja krásna dedinka, 
leží v strede Slovenska. 
Vyrastám tu od mala, 
veľmi dobre sa mi tu býva. 
 
Lesy, lúky a polia 
okolie nám zdobia 
a krásna riečka 
tečie cez údolia. 
 
Každé ráno slniečko ma zobúdza  
a cestou do školy vrabčeky 
spievajú. 
Krásna toto dedinka, 
mám ju veľmi rád! 
Jozef Dolinský 
 

Bacúch 
Bacúch je dedina, 
v ktorej som sa narodila. 
Leží v krásnom údolí, 
kde prameň Boženy Nemcovej 
pramení. 
 
Tam ja každý deň chodievam, 
kyslú vodu si domov nosievam. 
Hory krásne u nás sú, 
do života nám úsmev prinesú. 

Natália Kánová 
Krásna jeseň farebná je, 
lístie hrabať, robota je. 
Keď ho hrabem, rúčky bolia, 
mozole sa len tak nezahoja. 
Edko Faško 
 
 

Bol raz jeden dom,  
vedľa domu strom. 
Pri dome lavička,  
na lavičke babička. 
Na tej lavičke sa rozprávali babky, 
všetky štyri mali čiapky. 
Timka Libičová
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Milé baby a chalani!  
Začal ďalší školský rok a my sme starší a poniektorí aj múdrejší. Niekedy  sa 
deti chcú stať príliš rýchlo dospelými, inokedy sa dospelí nesprávajú ako 
dospelí, ba radi by sa vrátili do detských rokov. A pokúšajú sa byť ako my – 
deti. Tak teraz sme to skúsili naopak a zašli sme za svojimi spolužiakmi  
so zaujímavou otázkou.     
„Vedel by si si predstaviť seba v úlohe riaditeľa/ľky školy?  
Čo by si urobil, zmenil?“  
Toto sme sa pýtali  počas prestávok. 
 
I.trieda: 
Kajka: Stále by sme kreslili.  
Lenka: Predĺžila by som prestávky, kúpila by som živé 
zvieratká, o ktorých by sme sa učili. 
 
II. trieda: 
Tobiáško: Vymaľoval by som chodby a triedy  
na pestrejšie farby. 
Laura: Dala by som spraviť  všetky nové plastové okná.  
 
III. trieda: 
Dida: Celý týždeň by boli prázdniny.  
Veronika: Každý deň len štyri hodiny učenia. 
 
IV. trieda: 
Timka: Keby som bola riaditeľkou, bol by jeden deň voľna 
navyše. 
Lucka: Kúpila by som pre celú školu keksíky a sladkosti.  
 
VI. trieda:  
Henka – Nikolka: Nechali by sme len TSV a ANJ a hrali 
by sme sa futbal.  
 
VIII. trieda: 
Braňo: Učili by sme sa len jednu hodinu a potom by sme 
šli do učebne INF hrať hry.  
Kika: Ja som spokojná so všetkým, aj s učiteľmi, aj so žiakmi. 
 
IX. trieda: 
Miloš: Všetko je dobré. 
Lukáš: Predĺžil by som prestávky.    Odpovede zaznamenali: Lucinka a Tánička 

september – október 2010 
 

 9 

 

 
V utorok 19.10.2010 sa uskutočnila exkurzia VII., VIII. a IX. triedy  
do Martina. 
Najprv sme boli v troch matičných budovách, kde sme sa  dozvedeli 
zaujímavé informácie o vzniku a pôsobení Matice slovenskej. 

Potom sme navštívili Dom Jozefa 
Cígera Hronského, ktorý bol 
spisovateľom a časť svojho života 
prežil vo vzdialenej Argentíne.  
Hoci počasie ku koncu exkurzie 
veľmi neprialo, nám to nevadilo, aj 
tak sme navštívili Národný cintorín, 
kde sme našli hroby mnohých 

významných osobností z oblasti umenia. 
Cestou naspäť sme sa odfotili pri Slovenskom národnom múzeu. 
Potom sme si čas v  autobuse krátili spevom, hrou, počúvaním  
hudby, ... 

Miška 
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Aby ste nezabudli na meniny svojich kamarátov, budeme vám ich 
pravidelne pripomínať v tejto rubrike. 
 
November: 
Denis Bagin  VI.                  
1.11.  
Renáta Jančichová VII.      
7.11. 
Martin Barčiš  V.                
11.11. 
Martin Dolinský III.          
11.11. 
Martin Kovalčík IV.            
11.11. 
Martin Petržel V.               
11.11. 
Maroš Švantner  VIII.       
11.11. 
Alžbeta Murgašová VII.     
19.11. 
Katarína Pôbišová IX.         
25.11.   
Milan Popelář VII.              
27.11. 
Henrieta Piliarová VI.        
28.11. 
Ondrej Baliak V.                
30.11. 
Andrej Bubelíny VII.         
30.11. 

December: 
Bibka Kochanová III.           
2.12. 
Bibka Mikovínyová VI.          
2.12. 
Barbora Pauliaková I.              
4.12. 
Lucia Bubelínyová V.              
13.12. 
Lucia Srnková V.                    
13.12. 
Lucia Strelcová V.                  
13.12.    
Lucia Škantárová VIII.           
13.12. 
Lucia Trégerová VII.             
13.12. 
Bronka Bačkovská III.     
14.12. 
Bronka Piliarová VI.          
14.12. 
Adam Felner VI.                    
24.12.    
Adam Chvála III.                  
24.12. 
Adam Radóc VIII.                 
24.12. 
Eva Jančová VI.                     
24.12. 
Štefan Orovčík IV.                
26.12. 
Ivana Bacúšanová VIII.         
28.12. 
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Milí kamoši, týmto časákovým horoskopom vás budú viesť dve veštiace kočky - 
Buffy a Lujza. Bude to pravidelná rubrika dobrých a bombových rád pre kočky 
a chalanov. Budeme vám dávať zaujímavé nápady, ktoré vás inšpirujú k lepším 
vysvedčeniam aj k dosiahnutiu vašich cieľov.  
    
*Baran: Si tvrdohlavý, ale občas by si mal pripustiť, že pravdu má aj niekto iný. 
Uvidíš, pomôže ti to vo vzťahoch. 
Šťastný deň: 25. december                                        Nešťastné číslo: 32 
*Býk: V poslednej dobe sa ti začína dariť, ale dávaj si pozor na lásku, aby to 
nebolo ako býk a toreador. 
Šťastný deň: 31. december                                        Nešťastné číslo: 6 
*Blíženci: Si k cieľu bližšie, ako si myslíš, ale snaž sa viac! Šťastie je vrtkavé!   
Šťastný deň: 2. december                                          Nešťastné číslo: 65 
*Rak: V tomto období budeš mať celkom slabý imunitný systém. Ale ver v seba 
a všetko zvládneš. Naber silu a nájdi správnu cestu. 
Šťastný deň: 24. december                                        Nešťastné číslo: 24 
*Lev: Si dravý ako šťuka, ale niekedy treba pohnúť rozumom. A vylepšiť si nie 
veľmi priateľské známky.  
Šťastný deň: 20. november                                        Nešťastné číslo: 98 
*Panna: V živote ťa možno nestretlo veľa šťastia, ale teraz  ťa niekde čaká. 
Snaž sa mu nevyhýbať, príde niečo veľkolepé.   
Šťastný deň: 1. december                                          Nešťastné číslo: 21 
*Váhy:  Venuj sa svojím koníčkom, v živote ich možno budeš potrebovať 
a pomocou nich sa aj zamestnáš. 
Šťastný deň: 1. november                                          Nešťastné číslo: 3 520 
*Škorpión: Dávaj si pozor na učenie, pani učiteľky  nebudú mať pre toto  
znamenie pochopenie a môžeš schytať niečo zlé.   
Šťastný deň: 15. december                                        Nešťastné číslo: 1 000 000 
*Strelec: Šíp do srdca dostaneš od nečakanej osoby, ktorá ťa má veľmi rada. 
Kto to je? Použi svoju intuíciu. 
Šťastný deň: 13. december                                        Nešťastné číslo: 123 
*Kozorožec: Dávaj si pozor, niekto ťa má v zuboch a preto ťa oklame. Môže to 
byť tvoja bývalá láska. 
Šťastný deň: 8. november                                          Nešťastné číslo: 12 
*Vodnár: Ak ti v tejto dobe začala chutiť čokoláda, nevyhýbaj sa jej a občas si  
trošku zamaškrť. Ale pozor, všetkého veľa škodí. 
Šťastný deň: 6. december                                          Nešťastné číslo: 7 
*Ryby: Oklame ťa tebou oklamaný, čiže to ani klamstvo nebude. Vymysli novú 
stratégiu a neboj sa ju realizovať. 
Šťastný deň: 30. november                                                  Nešťastné číslo: 152 
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Odpoveď vpíš do kupónu, vystrihni ho a  vhoď do škatuľky na chodbe. 
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